
Samen uit corona 

 

Achtergrond 

De coronacrisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn. Dat geldt in het bijzonder 

voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals (eenzame) ouderen. 

Zorgorganisaties en (welzijn-/inwoner) initiatieven in de sociale basis doen er alles aan 

om de ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben zo goed mogelijk vorm te 

geven en te continueren, maar uit de cijfers blijkt dat er een toename zichtbaar blijft in 

gevoel van eenzaamheid. Deelname aan culturele activiteiten kan op een positieve 

manier bijdragen aan verbindingen in de stad en aan betekenisvolle nieuwe ervaringen 

die mentale en fysieke welzijn bevorderen.  

  

Met een éénmalige extra impuls voor culturele activiteiten wil Cultuur Eindhoven 

bijdragen aan de verbinding met -en tussen (eenzame) ouderen middels cultuur. We 

hebben hiervoor eenmalig een budget van maximaal € 100.000,- beschikbaar en willen 

hiermee nieuwe projecten in de stad mogelijk maken. De maximale bijdrage per project 

is € 15.000,-. We streven ernaar dat bij deze projecten ouderen een actieve rol hebben, 

niet alleen als deelnemers, maar ook al bij de opzet van de activiteiten. Daarom is het 

vereist dat het om projecten gaat waarin culturele partners samenwerken met wijk- en 

buurtinitiatieven, initiatieven van ouderen, zorginstellingen en/of andere 

maatschappelijke organisaties. 

Een projectplan met de begroting kan bij Cultuur Eindhoven worden ingediend tot uiterlijk 

1 november. Hieronder vind je verdere details over de aanvraagprocedure, 

besluitvorming en planning.  

 

Doelstelling van deze open oproep 

Met nieuwe culturele projecten en activiteiten in Eindhoven bijdragen aan de verbinding 

met -en tussen (eenzame) ouderen in de stad middels cultuur.  

 

Wat vragen we 

Een projectplan met heldere beschrijving van culturele activiteiten en samenwerking(en) 

en een sluitende projectbegroting. Het projectplan is vrij van vorm en mag maximaal 

3000 woorden bevatten. De projectbegroting dient te worden ingevuld zoals in het format 

hier.  

Het project dient in 2021 van start te gaan en duurt maximaal 3 maanden.  

 

Deadline 

Een projectplan kan uiterlijk 1 november worden ingediend via mail naar 

info@cultuureindhoven.nl.  

 

Voorwaarden projecten 

a) De projecten sluiten aan bij de behoefte en belevingswereld van ouderen en 

stimuleren actieve deelname van ouderen aan culturele activiteiten. 

b) De projecten worden uitgevoerd in samenwerking tussen culturele makers of 

organisaties gevestigd in Eindhoven en zorginstellingen, wijk- en 

buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties.  

https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2020/09/PROJ-Format-Begroting-en-Verantwoording_21_24.xlsx
https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2020/09/PROJ-Format-Begroting-en-Verantwoording_21_24.xlsx
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c) De projecten bestaan uit nieuwe culturele activiteiten voor/met de doelgroep en 

hebben de potentie om langdurig effect te hebben, b.v. door nieuwe 

samenwerking of door mogelijkheid van verankering in reguliere activiteiten.  

d) Bij projectplannen die worden ingediend door culturele organisaties die reeds 

subsidie ontvangen van Cultuur Eindhoven wordt gekeken naar de samenhang 

met reguliere financiering en de noodzaak voor aanvullende middelen.  

 

Beschikbaar budget en looptijd  

De maximale bijdrage per project is € 15.000,-. De projecten duren maximaal 3 

maanden.  

 

Beoordeling 

Cultuur Eindhoven zal de ingediende plannen beoordelen op basis van volgende criteria: 

- Artistiek-culturele waarde en kwaliteit van activiteiten 

- Bereik en samenwerking  

- Haalbaarheid en realiteitszin – financieel en organisatorisch 

- Diversiteit (CE beoogt een zo divers mogelijk aanbod te selecteren).  

 

Cultuur Eindhoven maakt een integrale afweging tussen alle ingediende projecten om 

een zo breed mogelijk palet aan activiteiten mogelijk te maken.  

Het besluit over het financieren van projecten wordt genomen binnen vier weken na 

sluitingsdatum van deze oproep.  

 

Contact 

Heb je nog vragen neem dan contact op door een mail te sturen naar 

info@cultuureindhoven.nl t.a.v. Sanne Reiniers. 
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